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Quase que sabe estacionar…

Um passeio é um passeio ou seja é
sempre um bom sitio para estacionar.
Como todos sabemos os passeios são
os melhores amigos de quem tem
carro e não tem lugar para estacionar
nem gosta de andar a pé. O dinheiro
que o urbanizador teria poupado se
não tivesse passeios, nem espaços
verdes… era tudo estacionamento.
Vá lá mais um esforço vai ver que
cabe. Devia ter tentado de marcha-
atrás tinha sido mais fácil e ficava
prontinho para sair…tótó!

Um challenge de cada vez

A equipa de Ténis de Mesa da AMCC
participou no IV Torneio Challenge de
onde trouxe mais um troféu. Realizado
no passado dia 2 de abril em Lisboa
numa organização do Câmara Lisboa
Clube e realizado no pavilhão Casal
Vistoso, a participação dos nossos atletas
permite ganhar experiência e
competividade que é depois transferida
para os treinos e para os restantes
atletas numa aposta da associação.
Parabéns por mais este feito.

O projeto PHOENIX - Regeneração
Urbana Liderada pelo Comércio e as
Novas Formas de Governança, tem
como objetivo avaliar o potencial das
iniciativas de regeneração urbana
lideradas pelo comércio, promovidas
pelas novas formas de governança que
se difundiram nas cidades europeias. O
referido projeto é coordenado pelo
Professor Herculano Cachinho. Os
Business Improvement Districts (BID)
são considerados como um novo
modelo de gestão urbana, envolvendo
atores do setor público e privado cujo
objetivo é revitalizar os centros de
comércio das cidades. Na sequência de
dois anos de pandemia é de extrema
importância investir no comércio local,
procurando minimizar as
consequências do referido contexto.
Neste sentido a AMCC está a apoiar
uma experiência-piloto da Project
Phoenix (do Igot - Instituto de
Geografia e Ordenamento do
Território) de um Business
Improvement District (BID), que irá
candidatar-se ao programa BAIRROS
COMERCIAIS DIGITAIS, do Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR). Este
projeto irá permitir aos comerciantes
digitalizarem os seus negócios e
usufruir dos respetivos benefícios. Irá
permitir fazer compras online nas lojas
da urbanização. Será mais uma forma
de dinamizar e modernizar o comércio
local. No âmbito deste projeto estão a
decorrer inquéritos à população e aos
comerciantes. Contamos com a
colaboração de todos!

“Colinas sempre”
Vera Duarte

Presidente da Direção AMCC

Um bairro digital, porque não?

Não é só um jogo…cuide-se!

Se está pelas Colinas não deixe de ir ver e
apoiar um jogo de estrelas de futebol e
públicas no campo de futebol do Sindicato
dos Jogadores (SJPF). Uma iniciativa que
visa sensibilizar e alertar todos os homens
em particular acima dos 45 anos para a
importância do rastreio contra esta
doença. Deixe-se de “tretas” porque não
acontece só aos outros, mais vale prevenir.

Habemos Campeões!

No passado dia 27 de fevereiro o
União das Colinas FC sagrou-se
campeão do XIV Evento Elite
Minifootball de Futebol 5 & Futsal.
Num jogo disputado frente ao Lx
Galaxy os jogadores do União FC já
venciam ao intervalo por 1-0
terminando o jogo com o resultado
de 2-1 a favor da nossa equipa. Mas
para chegarem à final não foi fácil,
tiveram de ultrapassar a fase grupos
e a fase a eliminar. Uma vitória
muito celebrada no pavilhão A
Fábrica do Ferro e que se estendeu
até às Colinas. Um troféu numa
altura em que o clube celebra os 14
anos. Parabéns a dobrar!


